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सारांश

नेपालमा मनसनुको समयमा बाढी, पष्टहरो लगायत अन्य पानीजन्य ष्टरपदका कारण ठूलो जनिनको 
क्तत हनेु गरेको छ । सामान्यतया असारदेखि असोजसममको झण ै्ं सय ददन मनसनु सष्टरिय हनु्छ ।
मनसनुजन्य ष्टरपदबाट हनेु क्तत न्यूनीकरण गन्व तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय, अन्तरा्वष्ट्रिय गैरसरकारी 
तनकाय, ष्टरकास साझेदार एरं तनजी क्ेत् र समदुायले एकजटु भएर काम गन्व जरुरी छ। तयसका 
लातग 'मनसनु पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना' बनाइ तयारी अरसथामा रहन आरशयक भएकाले 
यो काय्वयोजना तयार गररएको हो।

ष्टरपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा वयरसथापन राष्ट्रिय पररषदकाे तेस्ाे बैठकका तनण्वयलाई काय्वयोजनाले 
माग्व तनददेशकका रुपमा तलएको छ । प्रसततु काय्वयोजना तयार गदा्व राष्ट्रिय ष्टरपद् प्रततकाय्व काय्वढाँचा, 
२०७० (संशोिन २०७५), ष्टरपद पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना तजु्वमा माग्वदश्वन, २०६७ (संशोिन 
२०७६) ले तनदद्वष्ट गरेका कुराहरुलाई समेत आिार तलइएको छ ।
 
तसङ्ो मलुकु नै कोतभ्-१९ को महामारी तनयन्त्ण गन्व लातगरहेको सन्दभ्वमा, हामी मनसनुजन्य 
ष्टरपदको मिैुमा आईपतुगसकेका छौं । यसको सामना गददै जनिनको क्तत कम गन्व संघीय सरकारका 
मन्त्ालय, ष्टरभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रदेश ष्टरपद् वयरसथापन 
काय्वकारी सतमतत, खजलला ष्टरपद् वयरसथापन सतमतत तथा सथानीय ष्टरपद् वयरसथापन सतमततहरु, राष्ट्रिय, 
अन्तरा्वष्ट्रिय गैरसरकारी तनकाय, ष्टरकास साझेदार एरं तनजी क्ेत्ले  यो काय्वयोजना मतुातबक काय्व 
समपादन गनु्व पनदेछ । 

ष्टरतभन्न सरोकारराला तनकायहरुसँगको छलफल, प्राष्टरतिक ष्टरश्षेण र ष्टरगतको अनभुरको आिारमा 
समभाष्टरत जोखिमको आंकलन गरेर तयसको पूर्वतयारी र प्रततकाय्वको सपष्ट काय्वष्टरभाजन यो काय्वयोज-
नामा समेष्टटएको छ।रषा्वयामलाई लखक्त गरी ष्टरषयगत मन्त्ालयहरु, सरुक्ा संयन्त्, गैरसकारी खनकाय  
तथा तनजी क्ेत् सरयंले बनाएको योजनालाई समेत आिार मानेर यो काय्वयोजना तयार गररएको हो ।  

यस काय्वयोजना तयार गनु्व पूर्व ष्टरपदसँग समबखन्ित रा्रिसंघीय तनकायहरू (UN Agencies) एरम ्
ष्टरियाखशल सबै ष्टरषयगत क्ेत्हरुका Cluster leads र Co-leads हरुसँग छलफल गरी उक्त क्ेत्बाट 
प्राप्त सझुारलाई समेत ग्रहण गरी यथासक्य काया्वन्रयन योगय एरम ्नततजामिुी बनाउन प्रयास गररएको 
छ । यसै तसलतसलमा काय्वयोजना तजु्वमा पूर्व सबै सरुक्ा तनकायका ष्टरपद् समपक्व  वयखक्तसँग छलफल 
गरी प्रततकाय्वलाई कोतभ्-१९ को पररप्रके्यमा कसरी प्रभारकारी बनाउन सष्टकन्छ भन्ने समबन्िमा 
छलफल गरी प्राप्त सझुारलाई ग्रहण गररएको छ ।

ष्टरशेष गरी मनसनु जन्य ष्टरपदको रुपमा रहेको राढी, पष्टहरो र ्बुान लाई लखक्त गरी तत ्तत ्क्ेत्का 
समरद्ध तनकाय एरम ्ष्टरषय ष्टरज्ञसँग समेत छलफल गरी प्राप्त सझुार समेष्टटएको छ । पतछललो समयमा 
ष्टरश्वको ष्टरतभन्न मलुकुमा अभयास हुँदै आएको असरमा आिाररत पूर्व सूचना प्रणाली (Impact based early 

warning system) नेपालमा पतन आरमभ गरी ष्टरपदबाट हनेु िनजनको क्तत न्यूनीकरण गन्व सरोकार-
राला तनयकाहरुसँग छलफल अगात् बढाउनकुा साथै समबद्ध तनकायमा काय्वरत कम्वचारीलाई तातलम 
समेत प्रदान गरी असरमा आिाररत पूर्व सूचना प्रणालीतफ्व  उन्मिु भएको सन्देश ददन िोखजएको छ ।
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बाढी, पष्टहरो तथा पानीजन्य रोगहरुको समेतकाे समभारना आ  ंकलन गरी यस रष्व रषा्वयाममा 30 
लाि ष्टरपदका समभाष्टरत घटना (Case Load) हनेु अनमुान गररएको छ । सरोकारराला तनकायहरुको 
ष्टरषयगत ष्टरश्षेण, ज्ञान, सीप र अनभुरका आिारमा यो संखया आंकलन गररएको हो ।  

यसरष्व साउनको दोस्ो र तेस्ो साता बाढी, पष्टहरोलगायत पानीजन्य अन्य ष्टरपद् एकैपटक िख्टने 
समभारना देखिएको छ । कोतभ्-१९ पतन यततबेला नै उतकष्व (Peaking) मा पगुने आंकलन छ ।   

सीमारतती क्ेत्मा भारत सरकारले बनाएको तटबन्ि, बाँि, अगला स्क, रेलमाग्व, बयारेज र नहर 
प्रणालीलगायत संरचनाले पतन तराईका बसती र िेतबारी िेरै जोखिममा पनदे गछ्वन ्। यसता संरचनाले 
सीमारतती गाउँरसतीमा बाढी (Floods), ्बुान (Inundation), कटान (Bank Cutting), पटान (Sand 

Deposition) को जोखिम उचच बनाइददएको छ।

प्रदेश नमबर २ र प्रदेश नमबर ५ मा बाढीजन्य जोखिम अतयतिक हनेु आंकलन गररएको छ । मधय 
पहा्ी क्ेत्मा पतन अचानक बाढी आउने र जनिनको ठूलो नोकसानी हनेु गरेको अनभुर हामी साम ुछ। 
  
रषा्वयामको अकको ठूलो ष्टरपद् पष्टहरो हो । यसले मखुयगरी पहा्ी र यदाकदा ष्टहमाली भेगमा ठूलो 
जनिनको क्तत गराउँछ । हरेक रष्व पष्टहरोले स्क, नहरप्रणाली, जलष्टरद्तु आयोजनालाई क्तत पयुा्वई 
यातायात, सञ्ार तथा अरु सेरा सषु्टरिा पतन अररुद्ध गराउँछ ।  

बाढी र पष्टहरोकै बेला पानीजन्य रोगले कततपय गाउँ बसतीहरुलाई आरिान्त पाछ्व । रषा्वयामसँगै मलेररया, 
्ेङ्,ु कालाजार, इन्सेफलाइष्टटस, कमलष्टपत्त, झा्ापिाला जसता संरिमणको जोखिम पतन उचच हनु्छ । 
यही बेला सप्वदंशको घटना पतन बढछ ।   

यो काय्वयोजनाले बाढी र पष्टहरोको समभाष्टरत क्तत कसरी कम गनदे ? आपतकालमा कुन-कुन तनकाय  
कुन बेलामा कसरी सष्टरिय हनेु ? आपतकालीन जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी कसरी गनदे ? घटना 
हनेुतबखत्तकै कसरी प्रततकाय्व गनदे ? जसता ष्टरषयगत क्ेत्को प्रष्ट खजममेरारी तोकेको छ।

सबै सरकारी, राष्ट्रिय/अन्तरा्वष्ट्रिय गैरसरकारी तनकाय, तनजी क्ेत् र समदुायले यस काय्वयोजनाको काया्व-
न्रयनमा प्रभारकारी सहकाय्व गरेमा मनसनुजन्य ष्टरपदबाट हनेु मानरीय र अन्य क्तत तथा नोकसानीलाई 
उललेखय मात्ामा कम गन्व सष्टकनेछ । 
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समभाष्टरत केश लो् (Case load)

रि.सं. ष्टरररण समभाष्टरत संखया

१.
बाढी तथा ्बुान (Inundation), कटान (Bank Cutting), 
पटान (Sand Deposition) 

12 लाि 50 हजार

२. पष्टहराे 2 लाि 50 हजार

३. पानीजन्य अन्य जोखिम 15 लाि

जममा 30 लाि

हाल केन्द्ीय ष्टरपद् वयरसथापन कोषमा १ अब्व ५३ करो् ७० लाि ३८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ 
मडौजदात रहेको छ ।

राष्ट्रिय ष्टरपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वयरसथापन काय्वकारी सतमततको तमतत २०७७/०३/०५ गते 
बसेको छैठौं बैठकबाट सरीकृत काय्वयाेजना । उक्त बैठकका तनण्वयहरु अनसूुची-१ मा संलगन छ ।
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१ . मनसनुमा हनेु मखुय ष्टरपदहरु

१.१ बाढी 
नेपालको मधय  पहा्ी क्ेत्मा अचानक बाढी आउने र जनिनको नोकसानी हनेु गरेको छ । पहा्देखि 
अतयातिक मात्ामा नदीले बगाएर लयाएको तथग्रनेी (Sediment) समथल भतूममा थषु्टप्रनाले ष्टरशेषत: 
तराईमा तटरतती क्ेत्मा बाढीले प्रभाष्टरत गछ्व ।  मनसनु अतिक सष्टरिय भएपतछ असार, साउन, भदडौमा 
बाढी आउने गद्वछ । पष्टहरो र ष्टहमनदीले बनाएका असथायी तालहरुको ष्टरषफोटनको कारणले पतन 
अचानक बाढी आउँछ । यसतो बाढीले अतयतिक मात्ामा बोकेर लयाएको तथग्रनेीले भारर र तराईका  
नदीको बहने माग्व उकासीददन्छ।
  
चरेु पर्वतदेखि उतपन्न िहरेहरुबाट अचानक आउने बाढीको कारण भारर र तराई क्ेत् जोखिममा 
हनु्छ । यी नदीहरुले प्राय: आफनो िार परररत्वन गछ्वन ्र अतयातिक तथग्रनेी बगाएर लयाउँछन ्। ती 
तथग्रनेीहरु समथल भतूममा थषु्टप्रएपतछ नदीको बहने माग्व र बगरको उचाइ लगातार बढछ । जब यी 
नदीहरु दखक्ण तराईतफ्व  बगछन ्तब ्बुान, कटान र िेत बगर बन्ने तथा िेतमा बालरुा पटान हनेु 
गछ्व ।

भारतले नेपालसँगको सीमा नखजकै नदीहरुमा तनमा्वण गरेको बयारेज र तटबन्िहरुले पानीको प्राकृततक 
बहार अररुद्ध गदा्व पतन नेपालको तराईका कततपय ठाउँ जलमगन हनेु गरेको छ। पूरा्विार तनमा्वण, 
ष्टरशेष गरी सीमामा स्क तथा रेलमाग्व तथा नहर प्रणालीको तनमा्वणले पानीका ेप्राकृततक बहार छेकेर 
दखक्णी भ-ूभागमा ्बुान हनु्छ । 

यसता जोखिमपूण्व सथानहरु पष्टहचान गरी बहार र तनकास अररुद्ध गनदे संरचनाहरु हटाउन रा सिुार 
गन्व नेपाल-भारत सरकारका संयकु्त सतमतत बनाइएका छन।्उक्त सतमततहरुमा प्रतततनतितर गनदे नेपाल 
सरकारका समबखन्ित मन्त्ालयका प्रतततनतिहरुले तयसता उचच जोखिममा रहेका सथानहरुमा समबखन्ित 
खजलला तथा सथानीय तहको समन्रयमा सो काय्व प्रभारकारी रुपमा अखघ बढाउन अपररहाय्व देखिएको छ।  

नदी बगने माग्वको सतह बढदा मधयम सतरको जल प्रराहको समयमा समेत गाउँ रसतीमा बाढी पसछ। 
यो समसया तनराकरणको लातग पतन यसका आफनै तनदद्वष्ट उद्धार तथा राहत काय्वका साथै प्राकृततक 
जल तनकास माग्वहरु िोलने जसता आपतकालीन न्यूनीकरणका उपायहरु आरशयक हनु्छन ्। पहा्मा 
पतन बाढीको समसया वयाप्त छ, जहाँ ष्टहमनदी ष्टरषफोटन पतछको बाढीले तललो भेगमा उललेखय क्तत 
पयुा्वउन सकछ ।   

तबगत ९ रष्वमा देशभर बाढीले झण्ै ८ सय जनाको जयान तलएको छ। ५ सय भन्दा बढी बेपत्ता 
भएका छन ्। यस ष्टहसाबले बाढीले रषदेनी सरदर १५० जनाको जयान तलने गरेको देखियो । बाढीले 
रषदेनी सय भन्दा बढीलाई घाइते बनाउने गरेको छ । घर, गोठ, िेतबारी र अन्य भडौततक संरचनामा 
बाढीले रषदेनी अाैसतमा १ अब्व ८५ करो् रुपैयाँ भन्दा िेरैको क्तत पयुा्वउने गरेको देखिएको छ । 

गत रष्व मनसनुमा औसत पानी परे तापतन बाढीमा परेर ७३ जनाको जयान गयो । १ अब्व रुपैयाँ भन्दा 
बढीको भडौततक क्तत भएको अनमुान गररएको छ । 
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ससुताको सासती

जल तथा मडौसम ष्टरज्ञान ष्टरभागले यस मनसनुमा पतन औसत रषा्व (Normal Rainfall) हनेु अनमुान 
गरेको छ । आपतकालीन जोखिम न्यूनीकरण गन्व र असरमा आिाररत पूर्व सूचना प्रणाली प्रभारकारी   
बनाउन सष्टकयो भने जनिनको क्तत खनकै कम गन्व सष्टकन्छ ।
 
मनसनुको सय ददन मधये पतन साउन मष्टहनामा बाढीको जोखिम उचच हनु्छ। तराई र तभत्ी मिेसको 
सबै खजललामा बाढीको असर बढी हनेु देखिएको छ । काठमा्ौं उपतयका, पोिरा उपतयकालगायत 
सहरी क्ेत्मा पतन बाकलो बसती तर पया्वप्त तनकासको अभारका कारण रषदेनी बाढी तथा ्बुानको 
जोखिम बढदै गइरहेको छ ।  

बाढीले ष्टरगत ९ रष्वमा पयुा्वएको क्ततको ष्टरररण

तमतत 
अरति घटना घटना-

संखया मतृयु रेपत्ता घाईते प्रभाष्टरत-
परररार

घरक्तत गोठ 
क्तत

पश ु
चडौपाया 
क्तत

अनमुातनत क्तत
आंखशक पूण्व

ष्टर.सं. 
२०६८ 
देखि 
ष्टर.सं. 
२०७६ 
समम

बाढी, 
अचानक 
बाढी

१५१४ ७९६ ५०९ १६९ ६४४२२ ४१८३० १११२४ २९५ १८७ १६६५७७०७८८८

   
पतछललो १० रष्वमा बाढीले पयुा्वएको जनिनको क्ततका आिारमा तयार 
गररएको जोखिम नकसा। 

स्ाेतः प्रातिकरण, तयार/यूएसएअाइत्

तखसररः ष्टरशाल काककी
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१.२ पष्टहरो

पहा्ी भेगको सबै भन्दा ठूलो ष्टरपद् नै पष्टहरो हो । सर्वसािारणको जयान तलने ८० प्रततशत पष्टहरो 
मनसनुकै बेला जान्छ । हाम्ा कततपय पहा्को भ-ूबनोट र अरखसथततले गदा्व पतन हामी रषदेनी पष्टहरोको 
ष्टरपद् बेहोन्व बाधय छौं । तयसमातथ कततपय स्क, तसँचाई, जलष्टरद्तुलगायत ष्टरतभन्न साना ठूला 
तनमा्वणले भ-ूबनोटलाई कमजोर बनाउने हुँदा पष्टहरोको संखया रषदेनी बढदै गइरहेको छ ।उपभोक्ता  
सतमततको अगरुाइमा ्ोजर लगाएर ितनने सयौं स्कहरुले केही रष्व यता पष्टहरोको संखया र जनिनको 
क्तत झन ्बढाइददएको छ । ष्टरशेष गरी स्क बनाउने रिममा कुलो, िोलसो लगायत भल बगने बाटो 
तबथोतलंदा पतन पष्टहरोको संखया बष्टढरहेको छ ।

ष्टरगत ९ रष्वको तथयाङ्क ष्टरश्षेण गदा्व पष्टहरोले यस अरतिमा ९०४ जनाको जयान तलयो। यष्टह अरतिमा 
२३३ जना बेपत्ता भएका छन ्।

पष्टहराेले ष्टरगत ९ रष्वमा पयुा्वएको क्ततको ष्टरररण

तमतत अरति घटना घटना 
संखया मतृयु रेपत्ता घाईते

प्रभा-
ष्टरत 

परररार

घरक्ती गोठ-
क्ती

पश ु
चडौपाया 
क्ती

अनमुातनत क्ती
आंखशक पूण्व

ष्टर.सं. २०६८ 
देखि ष्टर.सं. 
२०७७ समम

पष्टहरो १६३३ ९०४ २३३ ७७० ६७९६ २४५३ २३८२ ३०८ ३२२ १६६७०५०३३७

गत रष्व पष्टहरोले ८३ जनाको मतृय ुभयो । साना-ठूला गरेर पष्टहरोका ४३४ घटना भए । जनिनको 
क्ततको अलारा ष्टरतभन्न स्क र लोकमाग्वहरु अररुद्ध गरेर पष्टहरोले सामाखजक जीरनका अरु ष्टरतभन्न 
आयामहरुलाई पतन असर गनदे गरेको छ । मनसनुका बेला पष्टहरोले सथानीय, प्रदेश सतरीय देखि 
राष्ट्रिय लोकमाग्वहरुको यातायात सेरा अररुद्ध गनदे गछ्व । यसतोमा तरुुन्त प्रततकाय्व गन्व यसपाला 
देशभर सरकारको सरामीतरमा रहेको ्ोजर लगायत हेभी इखकरपमेन्टको तथयाङ्क संकलन गररएको छ। 
(यसको खजललागत ष्टरसततृ खरररण प्रततकाय्व काय्वयोजना भाग-२ मा समारेश गररएको छ।) 

पतछललो १० रष्वमा पष्टहरोले पयुा्वएको जनिनको क्ततका आिारमा 
तयार गररएको जोखिम नकसा।

स्ाेतः प्रातिकरण, तयार/यूएसएअाइत्
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       माघ        फागनु        चैत         बैशाि         जेठ        असार         साउन       भदाै         असाेज        काखत्तक       म तसर          पसु

यसपाली पतन ष्टरशेष गरी पहा्ी खजलला र केही हदसमम चरेु क्ेत्मा पष्टहरोको जोखिम हनेु आंकलन 
गररएको छ । ष्टरतभन्न रैज्ञातनक ष्टरश्षेणका आिारमा केही ष्टहमाली तथा िेरैजसो पहा्ी गरी २२ 
खजललालाई पष्टहरोको अतयतिक जोखिमपूण्व भनी पष्टहचान गररएको छ साउनमा सबैभन्दा िेरै पष्टहरो जाने 
ष्टरगतको अनभुर छ (तलको खचत् हेनु्वहोस)्।

पष्टहराेको उचच, मधयम र कम जोखिममा रहेका पातलका

पष्टहरोको जोखिमपूण्व मष्टहनाहरु

स्ाेतः राष्ट्रिय पनुतन्वमाण प्रातिकरण, ्रहम ष्टरश्वष्टरद्ालय

स्ाेतः प्रातिकरण, संयकु्त रा्रिसंघ, Disinventor/DRR Portal / MoHA
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१.३ पानीजन्य अन्य जोखिम

मनसनुका बेला पानी र खजराणबुाट संरिमण हनेु रोगका कारण रषदेनी िेरैको जयान जाने गरेको छ । 
झा्ापिाला, काला जरर, ्ेङ्ु, मलेररया, टाइफाइ्, इन्सेफलाइष्टटस लगायत पानीबाट तसज्वना हनेु 
रोगका कारण ठूलो जनसंखया प्रभाष्टरत हनेु गरेको छ ।

ष्टरतभन्न महामारीबाट रष्वमा झण ै्ं ५ सय जनाको जयान जान ेगरेको अनसुन्िानले देिाएको छ । यो संखया 
मधये पानीका कारण उतपन्न हनेु रोगका कारण जयान गमुाउनेको संखया उललेखय हनु्छ । उदाहरणको लातग 
२०६५ साल चैतदेखि भदडौसमममा नेपालको मधय तथा सदूुर पखचिमी क्ते् झा्ा पिालाको महामारीबाट 
प्रभाष्टरत भयो, २८२ जनाले जयान गमुाए । जाजरकोट खजललामा मात् कररब १२५०० वयखक्त प्रभाष्टरत 
भए भने १२८ जनाले जयान गमुाए । रुकुममा मात् ४६ जनाले जयान गमुाए । 

साउन, भदडौमा सप्व दंशको घटना पतन बढछ । गत रष्व सप्वले टोकेर ३३ जनाको जयान गयो । 
यसपाली पतन ष्टरतभन्न पानीजन्य रोग र ष्टरपदका घटना हनेु अनमुान गररएको छ।यष्टह आंकलनको 
आिारमा काय्वयोजनाले पूर्वतयारी र प्रततकाय्वको सपष्ट िाका तयार गरेको छ।      

तसतभयर एक्यूट रेखसपरेट्ी इन्फेकसन (सारी)
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१.४  कोतभ् -१९

तसंगो मलुकु अष्टहले कोतभ्-१९ सँग जतुिरहेको छ । संरितमतको संखया ददन प्रततददन बढदै गइरहेको 
छ । साउनमा कोतभ्-१९ को संरिमण पतन उतकष्वमा पगुने आकलन गररएको छ । यसथ्व बाढी, 
पष्टहरो, ्बुान लगायतको पूर्वतयारी र प्रततकाय्व तथा कोतभ्-१९ सँगको सामना एकैपटक गनु्वपनदे 
हनु्छ । 

उद्धार, प्रततकाय्व र पनुसथा्वपनाका अरु काम कोतभ्-१९को समभाष्टरत संरिमणबाट जोतगएर गनु्वपनदे 
चनुडौती छ ।तयततमात् हैन बाढी तथा ्बुानको अतयातिक जोखिममा रहेका तराईका खजलला नै 
कोतभ्-१९ को पतन जोखिममा छन ्। यसरी िख्टने सबै ष्टरपदहरुसँग तयारीका साथ सामना गनदे 
गरी यो काय्वयोजना तयार गररएको छ।

काय्वयोजना काया्वन्रयनका रिममा कोतभ्-१९ को समभाष्टरत जोखिमबाट जोतगन भडौततक दूरी 
(Physical Distancing), वयखक्तगत सरुक्ा समाग्री (PPE) को प्रयोग, तनम्वलीकरण (Disinfection) जसता 
उपायहरुलाई गखमभरतापूर्वक काया्वन्रयन गररनेछ।   

काेतभ्-१९ स   ंरिमण, २०७७ असार ३ सममकाेतभ्-१९, जाेखिम नकसा

स्ाेतः प्रातिकरण, तयार/यूएसएअाइत् स्ाेतः सरासथय तथा जनसंखया मन्त्ालय
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EDUCATION Individual
Educational Materials
EDUCATION School/ Play kits

HEALTH Diarrheal Disease kits

HEALTH Medical Kits

HEALTH Mosquito nets

HEALTH Other Medical
hardware
HEALTH Safe Delivery kits

HEALTH Tents

LOGISTICS Logistics Support
Items
PROTECTION Female Friendly
Space (FFS)
PROTECTION Hygiene & Dignity
Kits
PROTECTION Hygiene
Materials

आपतकालीन उद्धार र राहतका लातग आरशयक सामग्री । यसको ष्टरसततृ ष्टरररण भाग २ मा संलगन छ ।

स्ाेतः प्रातिकरण, तयार/यूएसएअाइत्

स्ाेतः प्रातिकरण, तयार/यूएसएअाइत्

स्ाेतः प्रातिकरण, ष्टरश्व िाद् काय्वरिम
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२. मनसनुजन्य ष्टरपदको पूर्वतयारी र प्रततकाय्व समबखन्ि ष्टरषयगत मन्त्ालयको खजममेरारी

२.१ गहृ मन्त्ालय, राष्ट्रिय ष्टरपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वयरसथापन प्रातिकरण

पूर्वतयारीका मखुय ष्टरियाकलापहरु
•	 राष्ट्रिय आपतकालीन काय्वसञ्ालन केन्द् (National Emergency Operation Centre- NEOC)लाई 

चडौतबसै घणटा सञ्ालनमा राख् े। NEOC, प्रदेश आपतकालीन काय्वसञ्ालन केन्द् (Provincial Emer-

gency Operations Centre), खजलला आपतकालीन काय्वसञ्ालन केन्द् (District Emergency Opera-

tions Centre) र सथानीय आपतकालीन काय्वसञ्ालन केन्द् (Local Emergency Operations Centre) 

हरुलाई पूर्वतयारीको अरसथामा राख् े। 
•	 जल तथा मडौसम ष्टरज्ञान ष्टरभागसँग तथा तसँचाई ष्टरभागसँग सहकाय्व गरी बाढी र ्बुानको 

पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप र चसुत र वयरहाररक बनाउने। 
•	 बाढी तथा ्बुान पूर्वतयारीका लातग खजलला प्रशासन काया्वलयमा आरशयक बजेट तनकासा गनदे । 
•	 गहृ मन्त्ालयसँग समन्रय गरी बाढी र ्बुानको क्ततको लेिाजोिा गन्व ड्ोनको प्रयोगमा 

सहजीकरण गनदे ।  

प्रदेश ष्टरपद् वयरसथापन काय्वकारी सतमतत 
•	 प्रततकाय्वको लातग चाष्टहने सामग्रीका साथै राहत सामग्रीहरुको पूर्व प्रबन्ि गनदे । 
•	 प्रततकाय्व र राहत सामग्री उखचत भण्ारणको अनगुमन गनदे र खजलला एरम ्सथानीय सतरसमम 

भण्ारणको वयरसथा तमलाउने । 
•	 प्रततकाय्व र राहत सामग्री भण्ारणको लातग प्रतयेक प्रदेशमा एउटा सटेशनको वयरसथा गनदे । 

खजलला ष्टरपद् वयरसथापन सतमतत
•	 ष्टरपद् पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना अद्ारतिक गनदे । 
•	 खजलला ष्टरपद् वयरसथापन कोषमा रकमको वयरसथा गनदे ।

खजलला प्रशासन काया्वलयहरु
•	 ष्टरपद् पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना तयार गनदे ।
•	 कमतीमा ५० जना उद्ारकमती पररचालन गन्व आरशयक पनदे िोज तथा उद्ार सामग्री तयारी 

अरसथामा राख् े। 
•	 आरशयकता अनसुार पया्वप्त मात्ामा गैर िाद् सामग्रीको सेट तयार गरी मडौजदात राख् े।  
•	 राहत मापदण्ले तोकेको न्यूनतम रकम खजलला ष्टरपद् वयरसथापन कोषमा राख् ेप्ररन्ि गनदे। 
•	 सबै ष्टरषयगत क्ेत्का नेततृर र सहयाेगी तनकाय (Cluster lead & Co-lead Agency ) लाई तयारी 

अरसथामा रहन लगाउने ।

दखक्ण सीमारतती खजलला प्रशासन काया्वलयहरु
•	 नेपालको दखक्णी सीमारतती क्ेत्मा ष्टरतभन्न संरचना तनमा्वणको कारणले मनसनुको पानीको बहार/

तनकास अररुद्ध भएको सथान पष्टहचान गनदे। 
•	 भारतीय समकक्ीको समन्रयमा तनकास िोलने, अररोिहरु हटाउने। ठूलो बाढी आएमा सलइुस 

गेट (Sluice Gate) एरम ्बयारेज गेट िलुा राख् ेकाम प्रभारकारी रुपमा काया्वन्रयन गनदे ।

द्ष्टवयः गहृ मन्त्ालय, राष्ट्रिय ष्टरपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वयरसथापन प्रातिकरणबाट प्राप्त ष्टरसततृ 
काय्वयोजना भग २ मा संलगन छ ।
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२.२ उद्ोग, राखणजय तथा आपूतत्व मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 बाढी, ्बुान, पष्टहरो तथा अन्य पानीजन्य ष्टरपदका साथै कोतभ्-१९ सँग जधुन अतयारशयक 

रसतहुरुको सूची तयार गरी अततररक्त मडौजदात वयरसथापन गनदे । 
•	 पेट्ोतलयम पदाथ्वहरु, एल.पी. गयास, नून तथा िाद् पदाथ्वको अततररक्त मडौजदात वयरसथापन गनदे । 
•	 दैतनक उपभोगय रसत ुतथा सेराको उखचत मूलयमा आपूतत्वको वयरसथा तमलाउने । 
•	 औषिीजन्य सामग्री तथा िाद् रसतकुो तनयतमत वयरसथा तमलाउने । 
•	 कालाबजारी हनु नददन तनयतमत अनगुमन गनदे ।
•	 प्रातिकरण र िानी तथा भगूभ्व ष्टरभागसँगको सहकाय्वमा पष्टहरोको पूर्वसूचना प्रणालीको समभावयताको 

िोजी गनदे । 

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 ष्टरपदको अरसथामा उपभोगय रसत ुतथा सेराको सहज आपूतत्व हनेु गरी आम उपभोक्ताले उखचत 

मूलयमा गणुसतरीय रसत ुतथा सेराको उपभोग गन्व पाउने वयरसथा तमलाउने । 

द्ष्टवयः उद्ोग, राखणजय तथा आपूतत्व मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।

२.३ उजा्व, जलस्ोत तथा तसँचाई मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 तटबन्ि, लगायतका प्रभारकारी उपाय अपनाई बाढी तथा ्बुानको जोखिम न्यूनीकरण गनदे । 
•	 सीमारतती क्ेत्मा बनेका तटबन्ि र अरु संरचनाले मखुय गरी तराई मिेसमा ्बुानको समसया 

आउन नददन आरशयक समन्रय गरी पूर्वतयारी गनदे।
•	 जल तथा मडौसम ष्टरज्ञान ष्टरभाग र प्रातिकरणको सहकाय्वमा असरमा आिाररत पूर्वसूचना प्रणाली 

सञ्ालन गनदे । 

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 मनसनुको दडौरान पानीको प्राकृततक बहारमा थनुछेक तथा सीमारतती क्ेत्मा पानीको तनकास 

अररोि भएर हनु सकने बाढी तथा ्बुानको समभारनालाई पूरा्वनमुान गरी आरशयक तयारी 
थालने। मनसनुकै समयमा तयसतो अररोि भए पतन तमत्रा्रि भारतसँगको समन्रयमा ष्टरशेषज्ञहरुको 
रायअनसुार तनकास िोलने ।
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जल तथा मडौसम ष्टरज्ञान ष्टरभाग
•	 तीन ददन अगारै मडौसमको पूरा्वनमुान तबहान र बेलकुा ६ बजे बलेुष्टटन दैतनक रुपमा अद्ारतिक गनदे ।
•	 बाढीको पूरा्वनमुान तथा पूर्वसूचना बलेुष्टटन दैतनक रुपमा तबहान ७ बजे अद्ारतिक गनदे । ष्टरषम 

अरसथामा जनुकुनै बेला बलेुष्टटन जारी गनु्वपनदे छ ।
•	 बाढी तथा मडौसम बलेुष्टटन जारी गररसके पचिात पष्टहलो जानकारी गहृ मन्त्ालय-राष्ट्रिय आपतकालीन 

काय्वसञ्ालन केन्द्लाई गराउन ुपनदे छ ।
•	 जारी भएको बलेुष्टटन यस ष्टरभागको आतिकाररक रेबसाइट: www.hydrology.gov.np  र 

www.mfd.gov.np मा राख् ुपनदे छ ।
•	 ततकालै गहृ मन्त्ालय ष्टरपद् तथा द्वन्द वयरसथापन महाशािाले सूचीकृत गरेका सबै मन्त्ालय 

तथा ष्टरभागका साथै रे्रिसलगायत अन्य ष्टरपद्को क्ेत्मा काय्व गनदे संघ-संसथाहरुका ष्टरपद् 
समपक्व  वयखक्तहरुलाई ईमेल माफ्व त बलेुष्टटन पठाउन ुपनदे छ ।  

•	 जारी भएको बाढी बलेुष्टटन यस ष्टरभागको आतिकाररक Twitter Page: Nepal Flood Alert 
(नेपाल बाढी सूचना) र Facebook Page: Nepal Flood Alert  (नेपाल बाढी सूचना) मा राख्पुनदे 
छ तथा मडौसम बलेुष्टटन Twitter Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: 
Meteorological Forecasting Division मा राख्पुनदे छ ।

•	 बाढी 'सतक्व ता तह' नखजक पगुन लागेमा, 'सतक्व ता तह' पार गरेमा, 'ितरा तह' पार गरेमा 
रा अन्य ष्टरषम अरसथामा देशका मखुय नदी जलािारहरुमा नेपाल टेतलकम र एनसेलमाफ्व त 
बाढीबाट प्रभाष्टरत हनेु मखुय नदी, जलािारका सर्वसािारणहरुलाई मोराइलमा एस.एम.एस. 
पठाउन ुपनदेछ । 

•	 देशैभरका सर्वसािारणका लातग ११५५ नमबरको टोल फ्री सेरा बाढी पूर्वसूचना प्रदान गनदे 
उद्ेशयले मनसनुभर सञ्ालन गनु्वपनदे छ ।

द्ष्टवयः उजा्व, जलस्ोत तथा तसँचाई मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।

2.4  कृष्टष तथा पशपुन्छछी ष्टरकास मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 िाद् सरुक्ा कलष्टरमा संलगन ष्टरकास साझेदार संघ-संसथासँगको बैठकबाट काय्वयोजना सरीकृत गनदे  

र पूर्वतयारीका लातग बैठक गनदे ।
•	 घटना भइहालेमा पष्टहलो १५ ददनको लातग िाद् सहायता तयारी अरसथामा राख् े।
•	 Rapid Emergency Food Security and Vulnerability Assessment, Initial Rapid Assessment 

काय्वष्टरति तयार र अद्ारतिक गनदे ।
•	 अन्न र तरकारी बालीको बीउ stock राख् ेवयरसथा तमलाउने ।
•	 प्रदेश सतरमा contingency plan बनाउन सहजीकरण गनदे ।
•	 माछा, पशपुन्छछीको उपचारकाे वयरसथा गनदे ।
•	 पशपुन्छछीका ष्टरतभन्न रोग तथा महामारी (ब््वफलू/अन्य) का ष्टररुद्धका भयाखकसन लगाउने ।
•	 मृत पशुपन्छछीको वयरसथापन गनदे ।
•	 दानाको वयरसथापन गनदे ।

द्ष्टवयः कृष्टष तथा पशपुन्छछी ष्टरकास मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।
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2.5 िानेपानी मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 िानेपानी तथा सरसफाईको कलष्टरको बैठक आयोजना गरी बाढी, पष्टहरो एरम ् पानीजन्य 

ष्टरपदहरुको जोखिम योजना तयार गनदे । 
•	 सरसफाई र शदु्ध पानीको प्रयोग गन्व जनचेतना अतभरषृ्टद्ध गनदे । 
•	 बाढी, पष्टहरोको जोखिमबाट Land Fill Site सरुखक्त गन्व आरशयक तयारी गनदे ।
•	 बाढी, पष्टहरोको जोखिमबाट क्ततग्रसत हनेु समभारनालाई मधयनजर गरी रैकखलपक Land Fill Site 

पष्टहचान गनदे । 
•	 िानेपानीका लातग अतत आरशयक पाईपलगायतका ष्टफष्टटङ सामाग्रीको पया्वप्त मडौजदात राख् े। 
•	 मष्टहनारारी सरासथयसँग समबखन्ित आरशयक करीटको प्रबन्ि गनदे । 
•	 गनुासो सनुरुाईको संयन्त् तनमा्वण गनदे । 
•	 सरासथय तथा जनसंखया मन्त्ालयसँग समन्रय गरी समबद्ध क्ेत्मा समन्रय गरी काय्व गनदे ।

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 रषा्वको बेला तथा कोतभ्-१९महामारीसँग जधुन साबनु पानीको प्रयोग गरी सही तरीकाले हात 

िनेु वयरसथा तमलाउने । जनचेतनामूलक सामग्रीको प्रचार प्रसार बढाउने। 
•	 बाढी, ्बुान र पष्टहरो जोखिम बसतीहरुमा चनुहरु छक्व ने र Disinfect गनदे । 
•	 Evacuation shelter हरुमा िानेपानी, चपती र हातिनेु वयरसथा गनदे । 
•	 िानेपानी तथा सरसफाई वयरसथापनलाई चसुत राख् आरशयक मम्वत समभार गनदे । 
•	 बाढी र पष्टहरो प्रभाष्टरत क्ेत्मा पानी शषु्टद्धकरण गन्वको लातग कलोररनको ष्टरतरण गनदे ।
•	 ्बुानको बेला पानीलाई कसरी ष्टपउन योगय बनाउने भन्ने सीप ष्टरकासमा जो् ददने। 
•	 िानेपानी तथा सरसफाईका अररुद्ध संरचनाहरुलाई अद्ारतिक राख् आरशयक सामग्रीहरुको 

सतुनखचितता गनदे ।  
•	 मष्टहनारारीमा प्रयोग हनेु सरासथयसँग समबखन्ित करीटहरुलाई सतुनखचितता गनदे । 

द्ष्टवयः िानेपानी मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना अनसूुचीमा संलगन छ ।

2.6 पररा्रि मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 ष्टरपदको समयमा आरशयक भएमा तमत्रा्रिहरूको सहयोग जटुाउने ।
•	 राहत एरं उद्धार सामग्री लयाउने रायसेुरालाई उ्ान अरतरण अनमुतत, भन्सारमा सहजीकरण 

र उद्धारकता्वलाई पररा्रि मन्त्ालयले ततकाल भीसा प्रदान गनदे ।
•	 तमत्रा्रि रा नेपालखसथत ष्टरदेशी तनयोगबाट प्राप्त राहत सामग्रीमा महसलु छुटको लातग भन्सार 

ष्टरभागलाई तसफाररस गनदे ।
•	 ष्टरदेशमा संकतलत राहत सामग्री र रकम नेपाल लयाउन सहजीकरण गनदे ।
•	 ष्टरपदमा परेका ष्टरदेशी नागररकको अरसथा, घाइते रा मतृयकुो जानकारी समबखन्ित मलुकुलाई ददने 

द्ष्टवयः पररा्रि मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।



15 मनसनु पूर्वतयारी र प्रततकाय्व, 2077, भाग-१

2.७  खशक्ा, ष्टरज्ञान तथा प्रष्टरति मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 Emergency Safe Shelters तथा कोतभ्-१९ को लातग करारेणटाइन प्रयोग गनदे प्रयोजनका लातग 

७७रटै खजललाहरुमा भएका ष्टरद्ालयको नकसाङ्कन (Geo-referenced mapping) प्रातिकरणलाई 
उपलबि गराउने ।

•	 कोतभ्-१९ ले ष्टरद्ालय बन्द भए पतन ष्टरद्ालय वयरसथापन सतमतत, अतभभारक, खशक्क, 
ष्टरद्ाथतीको सहभातगतामा ष्टरपदका समभाष्टरत जोखिम र सोको पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना 
बनाउने । 

•	 संघ, प्रदेश, खजलला र सथानीय तहका खशक्ा समूह (Education Cluster) का सदसयहरुसँग 
प्रभारकारी समन्रय, खजममेरारी तनिा्वरण र बाँ्फाँ् गनदे । 

द्ष्टवयः खशक्ा, ष्टरज्ञान तथा प्रष्टरति मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना अनसूुचीमा संलगन छ ।

2.८ भडौततक पूरा्विार तथा यातायात मन्त्ालय
•	 रषा्वयाममा देशभरका कततपय स्क बाढी, पष्टहरोले भखतकन्छ रा परुरन्छ।यसतो अरसथामा 

जततसकदो चाँ्ो अररोि पन्छाएर स्क सचुारु गराउने काय्वलाई स्क ष्टरभागले मखुय 
प्राथतमकतामा रािेको छ। ्ोजर लगायत हेतभ इखकरपमेन्टको ष्टरररण प्राप्त भएको छ । 
(ष्टरसततृ ष्टरररण भाग २ मा)  

द्ष्टवयः भडौततक पूरा्विार तथा यातायात मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।

2.९ मष्टहला, बालबातलका तथा जयेष्ठ नागररक मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 ष्टरपदको समयमा हनेु लैष्टङ्क ष्टहंसा रोकथाम र वयरसथापनका लातग Gender Based Violence 

Standard Operating Procedure in Emergency तयार गनदे ।
•	 "ष्टरपदमा पदा्व जष्टहले, मष्टहलाको मया्वदा पष्टहले" भने झैँ ष्टरपदको समयमा सतुकेरी, गभ्वरती, 

अपाङ्ता भएका, जयेष्ठ नागररक, मष्टहला तथा ष्टकशोरीको लातग आरशयक सामग्री तयारी 
अरसथामा राख् े।

•	 मष्टहलामैत्ी सथलको लातग आरशयक सामग्रीको भण्ारण गनदे
•	 प्रभाष्टरतलाई मनोसामाखजक परामश्वका लातग ष्टरमश्वकता्वसँग समन्रय गराउने वयरसथा गनदे

द्ष्टवयः मष्टहला, बालबातलका तथा जयेष्ठ नागररक मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा 
संलगन छ।
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2.1० रक्ा मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 मनसनुजन्य ष्टरपदका कारण ततकाल गनु्वपनदे िोज, उद्धार, र राहतका काय्वरिम सञ्ालन गन्व 

नेपाली सेना तयारी अरसथामा बसने।

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 मनसनुजन्य ष्टरपदका कारण ततकाल गनु्वपनदे िोज, उद्धार, र राहतका काय्वरिम सञ्ालन गन्व 

नेपाली सेनाको घटना लगतै्त िटाएर खजउिनको रक्ा गनदे।

द्ष्टवयः रक्ा मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ संलगन छ ।

2.1१  रन तथा राताररण मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 आ.र. २०७५।७६ को सरीकृत प्राकृततक प्रकोप वयरसथापन काय्वरिम अन्तग्वत गत रष्वको 

रषा्व र भकूमपबाट घर, िेतबारी आददमा पगेुको क्ततलाई धयान ददई गलछछी पष्टहरो तनयन्त्ण, 
पोिरी संरक्ण, पष्टहरो रोकथाम, तसँचाई कुलो सिुार, िोला ष्टकनारा संरक्ण, पानी महुान संरक्ण, 
भ-ूक्य तनयन्त्ण काय्वरिमहरु काया्वन्रयन गनदे।

•	 ष्टरपद् जोखिमबारे ष्टरतभन्न काय्वरिम माफ्व त भ ूतथा जलािार संरक्णसमबन्िी चेतना जगाउने 
काय्वरिम सञ्ालन गनदे ।

द्ष्टवयः रन तथा राताररण मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ म संलगन छ ।

2.1२ सञ्ार तथा सूचना प्रष्टरति मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 बाढी, पष्टहरो तथा पानीजन्य अन्य ष्टरपद् समबन्िी सचेतनाका संचार सामग्री बनाई ष्टरतभन्न सञ्ार 

माधयममाफ्व त ष्टरतभन्न भाषामा प्रचार-प्रसार गनदे । 
•	 बाढी, ्बुान, पष्टहरो (समभर भएसमम) पूर्वसूचना प्रणालीका लातग दूरसञ्ार सेरा प्रदायक संसथा 

माफ्व त कोतभ्-१९ लगायत बाढी, पष्टहरो समबन्िी सचेतना SMS समप्रषेण गनदे । 
•	 यसैगरी बाढी, ्बुान पष्टहरो लगायत ष्टरपदको सूचना Caller Back Ringtone माफ्व त जानकारी 

गराउने । 
•	 बाढी रा ्बुानले कुनै ठाउँको सञ्ार समपक्व  ष्टरचछेद भएमा यथाखशघ्र पनुस्वञ्ालन गन्व सष्टकने 

गरी आरशयक जेनेरेटर, Cell on Wheels (Mobile BTS)  तयारी अरसथामा राख्।े 

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 ष्टरतभन्न ष्टरपद्ारे ष्टरतभन्न माधयमबाट जीरन बचाउ र जीरन तनरा्वहका लातग उपयोगी सूचनाहरु 

प्रचारप्रसार गनदे ।
•	 बाढी रा ्बुानले कुनै ठाउँको सञ्ार समपक्व  ष्टरचछेद भएमा यथाखशघ्र पनुस्वञ्ालन गन्व, Cell 

on Wheels (Mobile BTS) पठाइहालने। 

द्ष्टवयः सञ्ार तथा सूचना प्रष्टरति मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ संलगन छ ।
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2.1३ शहरी ष्टरकास मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 कलष्टरको बैठक बसने (आरास क्ेत्) । 

•	 बाढी, पष्टहरोबाट उतपन्न हनेु जोखिमको पष्टहचान गनदे ।
•	 सेलटर ्लानको सरुखक्त सथान पष्टहचान गनदे । 
•	 ष्टरपद् सेलटरसँग समबखन्ित आरशयक आरास वयरसथापनका लातग चाष्टहने न्यूनतम ्याकेज 

तनिा्वरण गनदे । 
•	 ष्टरपदसँग समबखन्ित सथानीय तह, दात ृतनकाय तथा अन्य संघसंसथासँग समन्रय तथा सहकाय्व 

गनदे ।

प्रततकाय्वका मखुय काम 
•	 आरशयक खशष्टरर वयरसथापन गनदे । 
•	 आपतकालीन जोखिममा सहभागी हनेु ।
•	 ष्टरपदबाट प्रभाष्टरत भएकाहरुलाई करारेन्टाइन अाश्रय सथल तयार तथा अाश्रय सथलको लातग 

प्राष्टरतिक काय्वमा सहयोग गनदे । 
•	 प्रततकाय्व केन्द्देखि सथानीय तहसमम प्राष्टरतिक पक्बाट सहयोग एरं समन्रय गनदे । 
•	 ष्टरपद् पचिात ्अाश्रय सथल तनमा्वणमा प्राष्टरखिक सहयोग प्रदान गनदे । 
•	 ष्टरपद् पतछको अारशयक्ताकाे लेिाजाेिा PDNA मा प्राष्टरतिक सहयोग गनदे । 
•	 अाश्रयसथलमा राताररण, लैष्टङ्क पक् तथा संरक्णको एकरीकृत काय्वरिम सञ्ालन गनदे ।

•	 द्ष्टवयः शहरी ष्टरकास मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना अनसूुची संलगन छ ।

2.1४  संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम

•	 मनसनुजन्य ष्टरपदको जोखिममा भएका सथानीय तहहरुलाई मनसनु अगारै यस समबन्िी 
पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रततकाय्वको समबन्िमा सथानीय सरकारको मनसनु 
पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना तयार गनदे ।

•	 मनसनुजन्य जोखिमका समबन्िमा सथानीय समदुायमा जनचेतना अतभरषृ्टद्ध काय्वरिम संचालन गनदे । 
•	 सथानीय तहमा भएका बाढी, ्बुान र पष्टहरो समबन्िी पूर्वसूचना प्रणाली चसुत रुपमा संचालन 

गन्व सथानीय तहहरुलाई तनददेशन गनदे ।
•	 ष्टरपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्वको सन्दभ्वमा सथानीय समदुायमा ष्टरियाशील 

ष्टरकास साझेदार संघ-संसथा, गैर-सरकारी संघ-संसथाहरुलाई तयारी अरसथामा रहन तथा 
समबखन्ित सथानीय तहहरूसगँ समन्रय र सहकाय्वमा आरशयक ष्टरियाकलाप अगात् बढाउन े।

•	 सथानीय तहमा भएका सबै करारेणटाइन सथल, िलुा क्ेत्, समबखन्ित आश्रयसथल समबन्िी 
सूचना, लागत एकरीकृत गनदे र सो क्ेत् वयरखसथत गरी तयारी हालतमा राख् े।

•	 सथानीय समदुायमा मानरीय सहायताको क्ेत्मा कृयाशील संघ-संसथालाई तयारी अरसथामा 
CBDRM Platform माफ्व त ्अनरुोि गनदे ।

•	 ष्टरसथाष्टपतका लातग ७ ददनसमम िाद्ान्न, सरसफाई र असथायी आरास तथा औषिोपचारको 
वयरसथा तमलाउने ।
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•	 सथानीय समदुायलाई ष्टरपद् प्रतत जागरुक बनाउन, ष्टरपदसँग समबखन्ित योजना तथा काय्वरिम 
तजु्वमा गन्व तथा ष्टरपदको घटना हनुासाथ प्रततकाय्वका लातग पररचातलत हनु र्ा रा 
समदुायसतरमा ष्टरपद् पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व सतमतत गठन गनदे र सतमततको ष्टरियाशीलताका 
लातग खजममेरारी बाँ्फाँ् र तनयतमत बैठक बसने वयरसथा गनदे ।

•	 ष्टरपद् प्रततकाय्वका लातग आपतकालीन नमनुा अभयास गनदे/गराउने ।
•	 ष्टरपद् प्रभाष्टरत क्ेत्मा उद्धार तथा राहतको लातग सथानीय ष्टरपद् कोष सथापना र कोषको 

अतभरषृ्टद्ध गनदे ।
•	 ष्टरपद् पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व समबन्िमा सामाखजक संसथा तथा वयरसाष्टयक प्रततष्ठानले तोके 

बमोखजमको काय्व गनदे गरेको, नगरेको अनगुमन गनदे ।
•	 सथानीय सतरमा आपतकालीन काय्वसंचालन केन्द्को सथापना भएमा काय्वसंचालन गनदे र 

तनयतमतरुपमा Reporting एरं Recording गनदे वयरसथा तमलाउने ।
•	 ष्टरपदको समयमा प्रयोग गनु्वपनदे सरसामानहरु जसतैः लाइफ भेष्ट, ् ङु्ा आददको वयरसथा गनदे ।
•	 Emergency health kit, रारुणयन्त् लगायतका अन्य उपकरणहरु तयारी अरसथामा राख् े।
•	 मनसनु प्रणाली खनसकृय भएपतछ यस रष्वका ष्टरपद् पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्वसँग समबखन्ित 

भएगरेका काय्वहरुको समीक्ा, अनकुरणीय काय्वमूलयाङ्कन (best practice) र आरशयक 
पषृ्ठपोषण (Feedback) सष्टहतको प्रततरेदन तयार गरी सथानीय ष्टरपद् वयरसथापन सतमततमा 
पेश गरी अतभलेि राख् े

•	 ष्टरपदमा परी हराएका, तबग्रकेा रा नष्ठ भएका कागजातहरुको एकरीन तथयाङ्क अद्ारतिक गरी 
राख् लगाउने । 

द्ष्टवयः संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ 
संलगन छ ।

2.1५  संसकृतत पय्वटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्ालय

पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 मनसनुको समयमा हनु सकने कोतभ्19- को संरिमणमा रषृ्टद्ध, देशका भ-ूभागहरूमा बाढी, 

्बुान, पष्टहरो, ष्टहमपष्टहरो लगायतका समभाष्टरत ष्टरपदको अरसथामा ततकाल उद्धार गन्व नेपाल 
रायसेुरा तनगम तथा तनजी कमपनीका जहाज तथा हेलीक्टर पररचालन गन्व सष्टकने गरी 
तयारी अरसथामा राख् े। 

•	 मनसनुको समयमा समेत आरशयकता अनसुार जहाज तथा हेलीक्टर उ्ान/अरतरण गन्व 
सष्टकने गरी ष्टरमानसथलहरू सञ्ालनमा राख् ेवयरसथा गनदे ।

द्ष्टवयः संसकृतत, पय्वटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा 
संलगन छ 
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2.१६ सरासथय तथा जनसंखया मन्त्ालय
पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 सरासथयसँग समबखन्ित तनकायको बैठक बसी पानीजन्य प्रकोप न्यनुीकरणको रणनीतत तयार गनदे । 
•	 बाढी, पष्टहरोबाट प्रभाष्टरत, पानीजन्य रोगका तबरामी एरम ्कोतभ्-१९का संरितमत पष्टहचान गनदे । 
•	 औषिी तथा औषिीजन्य सामग्री समयमै िररद गरी मडौजदात ्राख् े। 
•	 एमबलेुन्सको लगत तयार गनदे । 
•	 समभाष्टरत रोग हनेु सथान र वयखक्तको तनगरानी गनदे । 
•	 मनसनु एरम ् कोतभ्-१९को सन्दभ्वलाई मधयनजर रािी अतयारशयकरीय अरसथा बाहेक 

सरासथयकमतीले ष्टरदा रसन नपाउने तनददेशन जारी गनदे ।

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 जनचेतना जागतृ गनदे ।  
•	 रेत्यो, ष्टटभी माफ्व त सन्देशमलुक सूचना प्रराह गनदे । 
•	 केन्द्देखि सथानीय तहसममका सबै सरासथय संसथाबाट सरुखक्त तररले WHO को मापदण् 

अनसुरण गरी कोतभ्- १९ का ष्टररामीलाई आईसोलेशनमा रािी उपचार गनदे । 
•	 बाढी, पष्टहरो, ्बुान, पानीजन्य रोग एरम ्कोतभ्-१९ को जोखिमयकु्त ठाउँमा औषिी पयुा्वई 

उपचार गनदे। 
•	 ष्टरपदग्रसत सथानमा तछटो छररतो सरासथयकमती, औषिीहरु/उपचार सामग्रीहरु पठाउन वयरसथा 

तमलाउने । 
•	 समभाष्टरत सथानमा सरासथयकमतीको पररचालन एरम ्औषिीको पया्वप्त वयरसथा गनदे । 
•	 जोखिमयकु्त सथानमा सरासथयकमतीको अभार हनु नददने ।

द्ष्टवयः सरासथय तथा जनसंखया मन्त्ालयबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ। 
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 ३. मनसनुजन्य ष्टरपदको पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा सरुक्ा तनकायको खजममेरारी 

3.1. नेपाली सेना
पूर्वतयारीका मखुय काम 

•	 नेपाली सेना मातहत खजललामा तैनाथ यतुनटमा, तसतनयर अतिकृतलाई Disaster Focal Person तोकने ।

•	 ष्टरपद् पूर्वतयारीका लातग आरशयक सामग्री तथा औजारको वयरसथा तमलाउने । 

•	 समभाष्टरत ष्टरपदको प्रकृतत अनरुुप सट्ाण्बाई फडौजलाई श्रोत, सािन र सीपयकु्त बनाउने । 

•	 प्राकृततक जोखिमको अनगुमन ष्टरश्षेण गरी सर्वसािारण प्रयोगकता्वका लातग उपयकु्त हनेु िालका 

जानकारीमलुक ष्टरपद् वयरसथापन समबन्िी सूचना सामाखजक सञ्ालमा राख् े। 

•	 ष्टरपदका घटनाबाट हनु सकने समभाष्टरत जोखिम न्यूनीकरणका लातग प्रदेश ष्टरपद् वयरसथापन  

काय्वकारी सतमतत, खजलला ष्टरपद् वयरसथापन सतमतत तथा सथानीय ष्टरपद् वयरसथापन सतमततहरुसँग 

समन्रय गरी पूर्वतयारी तथा प्रततकाय्व गनदे । 

•	 िोज तथा उद्धार काय्वको लातग आरशयक दक् जनशखक्त सरासथयकमती तथा सामग्रीहरु तयारी 

हालतमा राख् े।

•	 हेतलक्टरहरुलाई असार दोस्ो सातातभत् श्री परुती पतृना हे्कराटर, इटहरी, भरतपरु, खचतरन, 

श्री पखचिम एयर बेस सिुदेत र श्री मधय एयर रेस काठमाण्डौमा िोज तथा उद्धार टोलीसष्टहत 

तयारी अरसथामा राख् े। 

द्ष्टवयः नेपाली सेनाबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ।

3.2 नेपाल प्रहरी
पूर्वतयारीका मखुय काम 
•	 प्रकोपजन्य घटनाहरुको सूचना संकलनका लातग समपक्व  वयखक्त (Focal Person) तोकने, आरशयक 

दक् जनशखक्तहरु तयार हालतमा राख् ेर जनशखक्तलाई उपलबि उद्धार सामग्रीहरु तथा वयखक्तगत 
सरुक्ा सामग्री (PPE) को प्रयोग आदद समबन्िी प्रखशक्ण ददने । 

•	 प्रदेशतभत् रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी तनकायहरुको ष्टरररण र सथानीय तहमा र्ासतर 
समम जनप्रतततनति लगायत समबखन्ित वयखक्तहरुको नाम, समपक्व  नमबर संकलन तथा अद्ारतिक 
गनदे ।

•	 समभाष्टरत क्तत न्यूनीकरण गन्व आरशयक सरारी सािन औजार, उपकरण तथा उद्धार 
सामग्रीसष्टहतको दक् (तातलम प्राप्त) जनशखक्त तयारी हालतमा राख् े।

•	 सरोकारराला तनकायहरुसँगको समन्रयमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभारकारी बनाउन प्रदेश ष्टरपद् 
वयरसथापन काय्वकारी सतमतत, खजलला र सथानीय ष्टरपद् वयरसथापन सतमततसँग तनरन्तर सञ्ार र 
समन्रय गनदे । 
Contingency plan तयार गरी उद्धार टोलीलाई समय समयमा Dry Practice गराउने । 

द्ष्टवयः नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।
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३.३  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

•	 ष्टरपद् वयरसथापन तातलम तनरन्तर रुपमा संचालन गरररहने ।
•	 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सबै काया्वलयहरुमा िोज तथा उद्धारका आिारभतू उपकरणहरु 

सष्टहत उद्धार टोली Stand by राख्।े
•	 उपलबि ष्टरपद् उद्धारका आितुनक सामग्रीहरुको उपतयका तथा प्रदेशगत रुपमा प्रदेश सतरीय 

ष्टरपद् समूहले प्रयोग गनदे गरी तयारी हालतमा राख् े।
•	 सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका ष्टरतभन्न इकाईहरुमा गैह्र िाद् राहत सामग्रीहरु (लत्ता-कप्ा¸ पाल¸ 

तत्पाल बलाङ्केट¸ जसतापाता आदद) भण्ारण गररराख् े।
•	 ष्टरपद् वयरसथापन समबन्िी तातलम प्राप्त नगरेका सशस्त्र प्रहरी कम्वचारीहरुलाई समय समयमा 

िोज तथा उद्धार समबन्िी अनखुशक्ण तातलम काय्वरिम संचालन गनदे।
•	 मनसनुको समयमा हनु सकने समभाष्टरत ष्टरपदमा प्रभारकारी काय्वसमपादनको लातग सरोकारराला 

तनकायहरु बीच समन्रय गनदे । 
•	 काठमाण्डौ, कैलाली¸ पोिरामा रहेका ए.पी.एफ. फ्ूल सटेशनहरुलाई मनसनुको समयमा हनु 

सकने फ्ूल अभार वयरसथापन गन्व Fuel Stock वयरसथा तमलाउने । 
•	 राष्ट्रिय आपतकालीन काय्व संचालन केन्द्¸ प्रादेखशक आपतकालीन काय्व संचालन केन्द्हरु तथा 

खजलला आपतकालीन काय्वसंचालन केन्द्हरुमा आरशयकताअनसुार सञ्ार तातलम प्राप्त जनशखक्तहरु 
पररचालन गनदे ।

•	 नेपाल ए.पी.एफ. असपतालमा ष्टरपदको समयमा घाईतेहरुको प्रभारकारी उपचार वयरसथा तमलाउन 
ष्टरतभन्न पूर्व तयारीका काय्वरिमसष्टहत आरशयक तयारी गनदे । 

•	 ष्टरपद् उद्धार समूह लगायत समपूण्व सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ईकाइहरुले मनसनु शरुु हनु ुपूर्व 
आफनो खजममेरारी इलाकामा सथानीय प्रशासन लगायत ष्टरतभन्न सरकारराला तनकायसँग समन्रय 
गरी काय्व गनदे । 

•	 सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका ष्टरतभन्न यूतनटहरुमा रहेका हेतभ ईक्यपूमेन्टहरु तयारी हालतमा राख् े।
•	 USAID को सहयोगमा काठमाण्डौ उपतयका तभत् सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका यतुनटहरुमा 

तनमा्वण भएका सात रटा Deep Tube Well हरु तयारी हालतमा राख्कुा साथै उपतयका बाष्टहर 
पोिरा, बद्वघाट, पालपा, कोहलपरु र िनगढीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका काया्वलयहरुमा 
तनमा्वणािीन अरसथामा रहेको। उद्धार सामग्रीहरुको िररद गरी आरशयक सथानहरुमा पठाउने 
गरी तयारी हालतमा राख् े।

•	 प्रतयेक यतुनटमा ष्टरपद् उद्धार समूह उपलबि उद्धार सामग्रीसष्टहत Stand by राख् े वयरसथा 
तमलाउने।

•	 जल तथा मडौसम ष्टरज्ञान ष्टरभाग, जल ष्टरज्ञान महाशािा/बाढी पूरा्वनमुान शािाबाट प्रकाखशत हनेु 
बाढी समबन्िी बलेुष्टटन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका समपूण्व यतुनटहरुमा आरशयक तयारीका 
लातग ष्टरगतमा झैँ (पठाउने गरेकोमा) यस रष्व पतन पठाउने । 

द्ष्टवयः सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।
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४   . मनसनुजन्य ष्टरपदको पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा अन्य सरकारी तनकायका ेखजममेरारी

4.1 नेपाल दरुसञ्ार प्रातिकरण

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 बाढी, पष्टहरोको कारण टेतलफोन टाररहरुमा क्तत पगेुमा सञ्ार वयरसथाका लातग मोबाइल 

टाररको वयरसथा गनदे ।

५. मनसनुजन्य ष्टरपदको पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा गैरसरकारी तनकायका ेखजममेरारी

५   .१ नेपाल रे्रिस सोसाईटी
पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 प्रारखमभक द्तु लेिाजोिा सरदेक्ण गनदे, 
•	 राहत आपूतत्व तथा ष्टरतरण (िाद् तथा गैर िाद् सामाग्रीहरु) गनदे,
•	 अाश्रय सथल समबन्िी अतभमखुिकरण तथा तातलम सञ्ालन गनदे ,
•	 िानेपानी तथा सरसफाई र सरासथय समबन्िी गततष्टरतिहरु तथा सरासथय करीट ष्टरतरण, 

अतभमखुिकरण, जनचेतनामूलक काय्वरिम, तातलमहरु सञ्ालन गनदे,
•	 गोदामघरहरु अद्ारतिक गनदे,
•	 खजलला शािाहरु र NDRT लाई सचेत पत् पठाउने । 
•	 दैतनक प्रततरेदन तयार गनदे ।
•	 मनसनु पनुला्वभ काय्वरिम सञ्ालन गनदे । 

द्ष्टवयः नेपाल रे्रिस सोसाईटीबाट प्राप्त ष्टरसततृ काय्वयोजना भाग २ मा संलगन छ ।
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५.२. गैरसरकारी संसथा (गैसस) एरम ्अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संसथा (अगैसस)*
•	 गैसस र अगैससले मनसनु पूर्वतयारी र प्रततकाय्व समबन्िी काय्व सथानीय एरम ् खजलला ष्टरपद 

वयरसथापन सतमततसँग समन्रय गरी गनदे । 
•	 गैसस र अगैससका सातै प्रदेशमा रहेका गोदामघरमा भएका गैर िाद् सामाग्रीको ष्टरपद पीत्तलाई 

दोहोरो नपनदे गरी सथानीय तहसँग समन्रय गरी ष्टरतरण गनदे । 
•	 गैसस र अगैससले तातलम सष्टहत समदुायमा प्रदान गरेका जीरनरक्क समबन्िी सामाग्रीको प्रयोग 

गन्वलाई सहखजकरण गनदे । 
•	 गैसस तथा अगैसससँग रहेको आपतकालीन कोषको राहत तथा पनुःसथापनाको काय्वमा प्रयोग गनदे । 
•	 बाढीको जोखिममा रहेको क्ेत्मा गैसस र अगैससबाट तातलम प्राप्त सथानीय मानर संशािनको 

िोज, उद्वार तथा राहतको काय्वमा पररचालन गनदे तथा सरयम ्सेरा र सामाखजक पररचालनमा 
सहयोग पयुा्वउने । 

•	 सथानीय सतरमा आरशयकताको आिारमा सथानीय सरकारलाई प्राष्टरतिक सहयोग पयुा्वउने । 
•	 बाढी, पष्टहरो, तथा अन्य पानीजन्य ष्टरपद र कोतभ्-१९ का कारण ष्टरपदमा परेकाहरुलाई राहत 

तथा पनुःसथापनाका लातग सहयोग पयुा्वउने । 
•	 राढी, पष्टहरो तथा अन्य पानीजन्य ष्टरपदहरुसँग समबखन्ित जनचेतनामूलक काय्वरिम सञ्ालन तथा 

सूचनाहरु एकआपसमा आदान प्रदान गनदे । 

* प्रकोप पूर्वतयारी सञ्ाल (्ीपीनेट), राष्ट्रिय प्रकोप वयरसथापन सञ्ाल (्ीमान), समूदायमा आिारीत ष्टरपद् 
वयरसथापन सतमततको राष्ट्रिय सञ्ाल (एनसी्ीएमी) र ष्टरपद् वयरसथापन तथा जलरायू परीरत्वनका लातग 
अन्तरा्वष्ट्रिय गैर सरकारी संसथाहरुको काय्व समूह (एआइएनटीजी्ीएमसीसी)



24मनसनु पूर्वतयारी र प्रततकाय्व, 2077, भाग-१

6. मनसनुजन्य ष्टरपदको पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा तनजी क्ेत्काे खजममेरारी

6.१ नेपाल चेमबर अफ कमस्व

पूर्वतयारीका मखुय काम
•	 तनमा्वणसथलको जोखिमको लेिाजोिा गनदे र तनमा्वणसथल जोखिमपूण्व पाईएमा तनमा्वण सामग्री एरम ्

कामदारहरुलाई सरुखक्त सथानमा पनुसथा्वष्टपत गनदे,
•	 समबखन्ित क्ेत्को वयरसाष्टयक तनरन्तरताको योजना तयार गनदे,
•	 ष्टरपद वयरसथापन सतमतत गठन,
•	 नेपाल चेमबर अफ कमस्वका बररष्ठ उपाधयक्को अधयक्तामा समन्रय, सहकाय्वका लातग सतमतत 

गठनको वयरसथा ।

प्रततकाय्वका मखुय काम
•	 राहत संकलन ष्टरतरण एरम ्हसतान्तरण,
•	 आपतकालीन आश्रय तथा चेतना समन्रय केन्द्को सथापना,
•	 नेपाल चेमबर अफ कमस्व अन्तग्वत र प्रदेश, खजलला, नगर तथा गाउँपातलका चेमबर अफ कमस्व, 

चेमबरका रसतगुत तथा आरद्ध संसथाहरु आरशयकता अनसुार पररचातलत हनेु ।
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अनसुचुी १
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